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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR 
REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, NA SEDE DA OAB-PR. 
PAUTA: 

1. Discussão e aprovação da ata da reunião do dia 18/12; 
2. Apresentação do consultor Guilherme Benites da ADITUS;  
3. Eleições de membros do Conselho Deliberativo; 
4. Execução Orçamentária das Receitas e Despesas/2014; 
5. Estudos PREVIC nº5 – Custeio Administrativo; 
6. Outros assuntos.  

 
Com a presença dos conselheiros Mauro Ribeiro Borges, José Manuel Justo 
Silva, Regina I. Correia, Iuri Ferrari Cocicov, Daniel Montanha, Marcus 
Malinoski, Silvio Batista, do conselheiro do Conselho Fiscal convidado Rafael 
Laynes Bassil,  dos diretores Maurício de Paula Soares Guimarães, Brasilio 
Vicente de Castro, Wellington Silveira e do gerente Felipe Vidigal, o 
presidente Mauro Borges abriu a reunião agradecendo a presença de todos, 
apresentou a justificativa dos conselheiros Guilherme Kloss Neto e Melissa 
Folmann por não poderem participar por motivos de ordem profissional  e 
colocou em discussão a ata da reunião do dia 18/12/2014, que foi aprovada 
sem alterações ou ressalvas. Em seguida passou a palavra para o consultor 
da ADITUS Guilherme Benites, para uma apresentação sobre o mercado 
financeiro. Ele comentou que passamos de uma projeção positiva para um 
cenário de expectativas negativas, principalmente devido a crise envolvendo 
a Petrobras e seus desdobramentos e que o mercado interpreta isso como 
risco sistêmico para a economia. Destacou ainda as projeções de inflação 
alta e crescimento baixo para 2015 e que devemos terminar o ano com taxa 
Selic em torno de 13,50%. Entretanto, segundo Guilherme Benites, mesmo 
com um cenário pouco promissor, o Brasil ainda recebe investimentos 
externo. Apresentou o resultado por segmento de investimento da OABPrev-
PR e afirmou que é extremamente importante que a Política de 
Investimentos esteja adequada a realidade do plano, e que isso já vem 
sendo considerado pelos gestores da Entidade em relação a gestão fundo de 
investimentos. A Política de Investimentos deste ano contempla os 
Investimentos Táticos, que são aqueles utilizados para aproveitar as 
oportunidades momentâneas do mercado, tais como abertura ou fechamento 
de taxas de juros, câmbio, inflação, etc. Concluída a apresentação, o 
consultor respondeu algumas perguntas dos conselheiros e agradeceu a 
oportunidade e colocou-se à disposição sempre que necessário. Na 
sequência, o gerente executivo Felipe Vidigal apresentou o Regimento 
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Eleitoral, o Edital de Convocação da eleição para o Conselho Deliberativo, 
ressaltando as regras e exigências para candidatura dos participantes 
interessados, o Calendário Eleitoral, o Termo de nomeação da Comissão 
Eleitoral designada pelo presidente do Conselho Deliberativo, composta dos 
advogados Wellington Silveira, Luiz Gustavo V. Vidal Pinto e Rafael Martins 
Bordinhão e o Edital de Homologação com 10 candidatos inscritos, 
documentos que já estão publicados no ambiente das eleições no site da 
Entidade.   O diretor administrativo Wellington Silveira, designado para ser 
presidente da Comissão Eleitoral, destacou a importância da divulgação da 
eleição por parte dos conselheiros entre os colegas advogados participantes 
da OABPrev-PR. Comentou ainda que todos os candidatos declararam 
preencher os requisitos previstos no artigo 8º do Regimento Eleitoral, 
condição esta de responsabilidade exclusiva dos candidatos, e o elevado 
nível dos candidatos, de acordo com os currículos informados.  O presidente 
Mauro Borges determinou que sejam enviados e-mails marketing a todos os 
participantes antes e durante os dias de votação, possibilitando a ampla 
divulgação do certame, principalmente em função do voto não ser obrigatório 
e as características  dos fundos instituídos que ensejam uma baixa 
participação nas eleições. Prosseguindo com a reunião, o gerente Felipe 
Vidigal apresentou a Execução Orçamentária de 2014, destacando a elevada 
precisão da peça orçamentária quando as projeções comparadas com o 
realizado durante o exercício de 2014. Em relação ao grande volume de 
resgates registrados durante o ano, um total de 407, o diretor presidente 
Maurício Guimarães explicou que a PREVIC está avaliando a possibilidade 
das entidades permitirem o resgate parcial, evitando com isso a retirada total 
do patrimônio. O presidente Mauro Borges solicitou maior atenção a questão 
dos resgates e que sejam estudadas formas de viabilizar uma linha de 
crédito aos participantes com o intuito de evitar as retiradas de capital. O 
gerente Felipe Vidigal apresentou a Evolução do Quadro Associativo com a 
adesão em 2014 de mais de 1.500 novos participantes e a retomada de mais 
de 400 planos que estavam desativados, além do elevado nº de planos que 
foram objeto de propostas suplementares. Comentou ainda sobre a pesquisa 
divulgada pela PREVIC sobre o custo administrativo das entidades fechadas, 
na qual a OABPrev-PR aparece como o Fundo de Pensão Instituído com o 
menor custo e entre todos os demais, como um dos menores do país, 
conforme quadro comparativo apresentado. O presidente Mauricio 
Guimarães comentou sobre a mudança que a OABPrev-PR irá passar nos 
próximos meses, onde os atuais consultores da Mongeral que atendem a 
entidade serão substituídos por uma equipe de corretores que serão 
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contratados como funcionários da Seguradora e que isso resultará em uma 
mudança no processo de venda do plano, uma vez que o consultor não dará 
tanta prioridade para a venda dos riscos. O gerente Felipe Vidigal falou da 
simulação de benefícios que está sendo disponibilizada no boleto de 
cobrança e no extrato de débito em conta e que isso resultará numa menor 
responsabilidade da Entidade em relação ao que cada participante contratou, 
já que todos receberão informações sobre a composição dos planos. 
Explicou também sobre os e-mails que estão sendo enviados aos 
participantes com planos desenquadrados e aqueles que já fizeram algum 
tipo de adequação. Em assuntos gerais, o presidente Maurício Guimarães 
comentou sobre a parceria proposta pela Comissão de Direito Securitário da 
OAB-PR que irá oferecer um curso nesta área com desconto para os 
participantes. O presidente Maurício Guimarães enalteceu o posicionamento 
da Seccional na questão do “tratoraço” que o Governo do Estado tentou 
aprovar na Assembleia Legislativa. O presidente também comentou sobre a 
criação de uma Comissão Técnica da Previdência Associativa pela Abrapp, 
que será composta por todas as OABPrevs e outras entidades do mesmo 
formato. A nova Comissão surge num momento de grande crescimento 
desse segmento e que vem recebendo grande atenção da Abrapp. Não 
havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, lavrando-
se a presente ata que uma vez aprovada, vai assinada pelo Presidente do 
Conselho Deliberativo Mauro Ribeiro Borges, pelo Diretor Presidente 
Maurício de Paula Soares Guimarães e pelo Gerente Executivo Felipe José 
Vidigal dos Santos. 
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